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Persoonlijke missie

• Overbruggen marketing theorie en praktijk

• 1993: eerste ed Strategische Marketing Planning
• 2017: 7e ed. (de ‘Alsem’)

• Dus in 2018: 25 jaar SMP

‘Geen modieus gedweep, 
evidence based’ (TvM, dec.17)
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Andere boeken

Prijs ’Beste 
marketingstudieboek 2016’

Marketing in de zorg



Is marketing in die 25 jaar sterk 
veranderd?



1998

https://www.youtube.com/watch?v=TNwhIHqM60g


Grootste doorbraak afgelopen 25 jaar

Nieuw in SMP, 1997





Digital

• 151 minuten per dag Mobiel
• 2,1 miljard mensen p.d. op social kanalen
• Digital advertising expenditures stijgen enorm
• (Te) veel werk voor ‘digital marketeers’
• ...



China

China bijna cashloos land!



Digitale marketing: ook in science
Kannan, Li (IJRM, 2016)



Dan is marketing dus nu totaal anders, toch?



Wat is marketing eigenlijk?

• Reclame?
• Sales?
• Een truc?



Wat is marketing?

Cultuur

Analyse Strategie

Tactiek/activiteiten



Wat is marketing?

Cultuur

Analyse Strategie

Tactiek



Marketing als cultuur

Klantgerichtheid Merk, identiteit, DNA 

Verbinden merkidentiteit aan 
klantwensen:

Creëren merkgerichte ervaringen

Keller, 1993; 2016; 
Keller, Lehmann,2006Rust et al.2004;

Kumar,Reinartz,2016;
Lemon,Verhoef,2016

Alsem,Kostelijk,2007





Adformatie, 
29 maart 2018

Klantgerichtheid...



Werkelijke 
klantgerichtheid!



Wat is marketing? 
En de invloed van digital?

Cultuur

Analyse Strategie

Tactiek/activiteiten



3 C-model (Positioneringsdriehoek)

Merk (Company)
Identiteit en sterk punt

Concurrenten (Competitors)
Andere breinpositie

Doelgroepen (Customers)
Behoeften en

merkpercepties

Positionering



Menselijke geest

• 90% van beslissingen gaan onbewust
• En zijn vaak beter dan bewust

• Eerst emotie, dan ratio!



NRC, 30-4-19

Emotie-analyse!

(gelukkig geen 
’neuromarketing’) 



Brands:                vs. 

No preference 12

65

23

% preference
(with bottle)

5

44

51

% preference
(blind test)

Bron: Chernatony & McDonald 1994

= ‘branded’



So you taste what you think you taste

You taste a total concept/experience!



Invloed digitalisering op onderzoek

• Big data
– Online Search, Find, Click & Buying behavior
– Social media en User generated content (reviews, blogs enz.)
– Gebruikt in Artificial Intelligence en Machine learning

Relevant voor
• Marktonderzoek/segmentatie
• Concurrentie-analyses
• Markt trends



Wat is marketing?

Cultuur

Analyse Strategie

Tactiek/activiteiten



Marketing strategie

Segmenteren Targeten Positionering

STP-model

Analyse Marketing strategie



Wat wordt mijn doelgroep?
‘Persona’s’



Invloed digitalisering: 
micro - of behavioural targeting



Waarom dat merk kiezen?

En dus ook en vooral positionering!





‘Always stick to your core
values’ 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5mKxekNhMqY

Brand values



Invloed online op merkpositionering

• Nieuwe aanbieders (Uber, Booking, Picnic enz.)
• Moeilijke positie retailers
• Klant raakt verwend in gemak

Wat betekent dit voor uw eigen positionering?



Wat is marketing?

Cultuur

Analyse Strategie

Tactiek/activiteiten



Marketing tactiek 

• Product
• Prijs 
• Plaats
• Promotie (communicatie)

4 P’s

Doelgroep en positionering



Invloed digital op products/services

• Cocreatie (bijv. Lays smaak)
• Rol van gemak, ‘persoonlijk’ advies
• Andere diensten/tussenschakels
• Persoonlijke service: klantcontact!



Invloed digital op pricing

• Prijstransparantie (prijsvergelijkers)
• Dynamic pricing (Transavia enz.): variatie per moment
• Bidding



Invloed digital op channels

• # Touchpoints neemt enorm toe
• Van multi- naar omni channel
• Bijv webrooming en showrooming

Enorm!



Invloed digital op communicatie

• Kritischer consument (o.a. Dokter Google)
• Reageert ook directer
• En snelle word-of-mouth
• Mobiel stijgt enorm
• 90% houdt mobiel altijd verticaal
• Youtube belangrijk voor informatie en emotie
• ... 

Ook enorm



Onderzoek

Marketingstrategie

Marketinginstrumenten

Product/dienst

Prijs

Plaats/kanalen

Communicatie

Personeel

Marketingplanningproces Effecten digitalisering = onlinemarketing

D
igital



4 Merkwetten: gelden die nog?

12 merken, 13 ongelukken



Bron: 
Toorenaar 2018



1997

Foto: KJ



SMP, 1997



SMP, 1997

Incl vlogs, blogs, instagram, enz



Digital en ‘gewone’ marketing

• Digital lijkt alleen over conversie te gaan (transacties)

• Maar building a brand experience en
• Werkelijke klantgerichtheid

...  blijven de essentie van marketing!



Aan merken om digitaal te vernieuwen 

maar in de kern dezelfde merkgerichte klantervaringen te blijven leveren!



Karel Jan Alsem
k.j.alsem@pl.hanze.nl
www.marklinq.nl
0640366447

Succes met jullie opleiding en eigen 
branding!

mailto:k.j.alsem@pl.hanze.nl
http://www.marklinq.nl
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